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Trần Đình Lộc
832.794.5498
11:00 am Phạm Bình Hải
281.299.4307
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:30 pm
Theo CT Trường Mẫu Tâm
7:00 pm
Giải Tội:

Trọng kính quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Hôm nay Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, bắt đầu Năm Phụng Vụ mới (Năm A).
Tin Mừng theo Thánh Matthew nhắc lại lời khuyến cáo Chúa Giêsu với các môn
đệ và cho chính chúng ta: “Anh em hãy sẵn sàng vì chính giờ phút anh em
không ngờ thì Con Người sẽ đến” (Mt 24, 44)
Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với thử thách và nhiều cám
dỗ, lôi kéo người ta lạc xa đường lối Chúa. Những trào lưu lầm lạc của “Văn
Hóa Sự Chết” làm cho nhiều người quên cả việc Chúa đến đem ơn cứu độ.
Chúng ta có thể không quên nhưng đã có những lúc lơ là trong cuộc sống tâm
linh… Vì thế, tỉnh thức là luôn cảnh giác, đề phòng các xu hướng xấu và sự dữ,
để chúng ta luôn sẵn sàng vào giờ phút phải đối diện với Con Người - Đức
Giêsu Kitô trong ngày sau hết.
Sinh hoạt Giáo Xứ:
 Để giúp chúng ta có những ngày Mùa Vọng sốt sáng đón chờ “Chúa
Đến”, giáo xứ sẽ có 2 ngày tĩnh tâm với chủ đề: “Sống Mầu Nhiệm Ngôi
Lời Nhập Thể…” do Lm. Antôn Nguyễn Văn Quyết hướng dẫn. Trong
Mùa Vọng, ngoài 30 phút giải tội trước các thánh lễ, giáo xứ sẽ có thêm 4
ngày hòa giải với nhiều linh mục khách đến giúp ngồi tòa giải tội. Xin
xem chương trình chi tiết trong Bản Tin Mục Vụ của giáo xứ.
 Những anh chị em yếu bệnh muốn đón nhận Bí Tích: Giải Tội, Xức Dầu
Thánh và Mình Thánh Chúa tại tư gia hoặc viện dưỡng lão, vào các ngày
Thứ Tư trong Mùa Vọng; xin liên lạc văn phòng giáo xứ (281-495-8133),
hoặc Ban Xã Hội: Ông Nguyễn Văn Bản (281-565-1185), để cha chánh
và phó xứ đến ban các Bí Tích.
Cầu chúc mọi người có những ngày Mùa Vọng sốt sáng đón chờ Chúa đến.
Nguyện xin Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể luôn đồng hành với chúng ta.

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh Xứ

Trần Văn Quang
832.566.3664
* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn
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THÔNG BÁO GIÁO XỨ

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch
Võ Tiến Đạt

281.827.9571

Phó Chủ Tịch
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Thư Ký
Đào Bích Châu

713.478.9699

Thành Viên
- Tất Cả Trưởng Các Hội Đoàn
- Trưởng Ban Phụng Vụ:
Phó Tế Phạm Harry Hưng
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang
- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Vũ Hữu Thự

Phó Chủ Tịch
832.247.5969
Thành Viên

Bùi Ngoan
Phạm Gia Hoan
Hoàng Hữu Phước
Trương Đạt
Lê Catherine Thúy

281.745.6286
281.435.4690
832.877.2074
281.389.0958
832.451.0397

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm

THÁNH LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Thứ Hai, ngày 9 tháng 12: Thánh Lễ 7 giờ sáng và 6 giờ chiều.
TĨNH TÂM MÙA VỌNG
Lm. Antôn Nguyễn Văn Quyết, Chánh Xứ Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Phêrô
Tông Đồ, Giáo Phận Jackson, Mississippi, sẽ giảng phòng Mùa Vọng cho Giáo
Xứ vào thứ Sáu và thứ Bảy, ngày 13 và 14 tháng 12 từ 7 giờ tối đến 9 giờ.
Chương Trình Mùa Vọng được đăng trong trang 3 của Bản Tin.
THĂM VIẾNG CÁC BỆNH NHÂN TRONG MÙA VỌNG
Những anh chị em yếu bệnh muốn đón nhận Bí Tích: Giải Tội, Xức Dầu Thánh
và Mình Thánh Chúa tại tư gia / viện dưỡng lão, vào ngày Thứ Tư trong Mùa
Vọng.
Xin liên lạc: Văn Phòng giáo xứ (281-495-8133) hoặc
Ban Xã Hội: Ông Nguyễn Văn Bản (281-565-1185),
Bà Nguyễn Thị Anna (713-517-1621),
Ông Đỗ Trung (832-788-9606)
để các cha chánh và phó xứ sẽ đến ban các Bí Tích.
PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2020
Phong Bì Đóng Góp có tên và địa chỉ của các gia đình ghi danh trong giáo xứ đã
có ở cuối nhà thờ, và được sắp xếp theo thứ tự của số phòng bì (1, 2, 3….v.v).
Xin quý ông bà và anh chị em vui lòng đón nhận để tiếp tục đóng góp xây dựng
giáo xứ. Những ai chưa ghi danh, nhưng muốn có phong bì, xin liên lạc VP giáo
xứ. Chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người.
HÌNH RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ THÊM SỨC
Các hình và chứng thư có thể nhận trong các ngày Chúa Nhật trong giờ học,
12:45 trưa đến 6:00 tối tại Hội Trường Mẫu Tâm.

NHÀ HÀNG VÀ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI BẢO TRỢ GIÁO XỨ
Khách hàng đến các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại mang RECEIPT về cho
Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621 Giáo Xứ, các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại sẽ ủng hộ một phần tổng số tiền
trên RECEIPT để giúp xây dựng Giáo Xứ. Các RECEIPT có thể trao cho Văn
Tông Đồ Fatima
Phòng Giáo Xứ hoặc bỏ vào giỏ quyên tiền hay thùng khấn để cuối nhà thờ.
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

Nguyễn Quang Hưng

713.894.7411

Các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Giáo Xứ:
 Phở Duy - 10%
• Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
 Nhà Hàng Hải Cảng - 10%
• Đức Thành, Khô Bò - 10%

Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714
Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832-866-0353
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $18,195 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho
Quỹ Nâng Cao Phẩm Giá Con Người được $3,022 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn
lòng quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

832.473.3767
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CHƯƠNG TRÌNH MÙA VỌNG
Tĩnh Tâm
Giảng Thuyết: Lm. Antôn Nguyễn Văn Quyết
"SỐNG MẦU NHIỆM NGÔI LỜI NHẬP THỂ
TỪ MẸ CHÚA ĐẾN VỚI THẾ GIƠI VÀ
QUA MẸ CHÚNG TA GẶP GỠ CHÚA"

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC
Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184

*Những ngày Tĩnh Tâm: Thánh Lễ 7 am và 6:00 pm*
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 12
7:00 PM-9:00 PM
Thứ Bảy, ngày 14 tháng 12
7:00 PM-9:00 PM

Thánh nhạc: Thánh Lễ, Hôn Phối và
An Táng xin liên lạc Nguyễn Duy Khang
CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN
Têrêsa: 6pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily
Augustinô: 7pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

ĐẶC TRÁCH

Bí Tích Hòa Giải
Thứ Hai, ngày 9 tháng 12
Thứ Ba, ngày 10 tháng 12
Thứ Hai, ngày 16 tháng 12
Thứ Ba, ngày 17 tháng 12

7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM

THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH
Thứ Ba, ngày 24 tháng 12
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh
Hoạt Cảnh Giáng Sinh
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh

5:00 PM
9:00 PM
10:00 PM

THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Thứ Tư, ngày 25 tháng 12
Thánh Lễ: 7:00, 9:00, 11:00 sáng

Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Nguyễn Ngọc Bích
713.907.1678
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661
Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng
Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185
Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311

Young Adult and Campus Ministry
Café Lite: January 16 The next Café Lite will be on Thursday, January 16, at St. Clare
of Assisi (3131 El Dorado Blvd, Houston) from 7:00-9:00 p.m., with an optional
prayer hour from 6:00-7:00 p.m. Our speaker will be Fr. Luke Millette, Judicial Vicar
for the Archdiocese of Galveston-Houston. His topic will be “Spiritual AND Religious: Staying Connected to Christ and his Church." The Café Catholica program
seeks to help young adults (ages 18-39) encounter Christ and his Church.
All young adults are invited to join us for Café Catholica Lite throughout the year.
We will gather at different locations around the Archdiocese for a talk, followed by
time in prayer and fellowship.
For more information contact the Office for Young Adult and Campus Ministry at
www. archgh.org/cafecatholica or yacm@archgh.org or 713-741-8778. Save the dates
for upcoming Café Lite talks: March 12, 2020, at Our Mother of Mercy, Houston;
May 28, 2020, at Christ the Redeemer, Houston.
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SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG, NĂM A
TỈNH THỨC
(Mt. 24:37-44)

THỨ HAI
Mt. 8: 5-11

Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào Mùa Vọng. Mùa
Vọng là mùa của sự mong chờ và tỉnh thức. Giáo Hội với
tấm lòng yêu thương của người mẹ hiền đã chuẩn bị cho
con cái những món ăn tinh thần nuôi dưỡng rất thích hợp
qua phụng vụ lời Chúa của các mùa lễ.

Chúa Giêsu khen lòng tin mạnh mẽ của viên đại đội
trưởng. Ông đã đến van xin Chúa chữa cho đứa đầy tớ
của ông bị bệnh nằm ở nhà. Chúa đã muốn thân hành đến
nhà ông để chữa bệnh cho anh nhưng ông xin Chúa đừng
đến, vì ông không muốn Chúa bị phiền hà.

Trong cuộc lữ hành trần thế với những đổi thay của thời khí
và mùa màng. Giáo Hội dẫn chúng ta bước vào Mùa Vọng
với nhiều ý nghĩa khác biệt. Nhà thờ được chuẩn bị với Vòng
Hoa Mùa Vọng và từng cây nến được thắp lên mỗi tuần. Ánh
sáng của cây nến đã dần đẩy lui đêm tối để mở cửa cho ánh
sáng tinh tuyền chiếu dọi.

Ông chỉ xin Chúa phán một lời. Ông có lòng tin mãnh liệt
vào quyền năng và sức mạnh của lời Chúa. Thầy chỉ cần
phán một lời, thì thằng nhỏ nhà tôi sẽ lành mạnh. Lời của
Chúa có sức biến đổi và chữa lành vượt không gian và
thời gian. Ông đại đội trưởng tin rằng Chúa không cần
phải đến nhà ông vì ông không xứng đáng được rước
Chúa vào nhà. Trước mắt mọi người, ông rất khiêm tốn
trong lòng. Biết rằng ông có các hạ cấp có thể sai bảo họ
làm việc này việc kia. Ông đích thân đến với Chúa và nài
xin Chúa.

Bài phúc âm hôm nay giới thiệu cho chúng ta hình ảnh
của ngày cuối đời nơi mỗi người. Ngày giờ sẽ đến với
mỗi người trong những hoàn cảnh khác nhau. Như có hai
người đàn ông đang ở ngoài đồng làm việc, một người
được tiếp nhận và một người bị bỏ rơi.
Trong cuộc sống, chúng ta chứng kiến biết bao những
người anh em cùng lứa tuổi, cùng xóm làng và cùng hoàn
cảnh đã ra đi. Có người ra đi một cách rất đột ngột như bị
tai nạn, chiến tranh, động đất, sóng thần và nhiều nguyên
nhân khác. Có người được chuẩn bị đôi chút trên giường
bệnh. Sự ra đi nào cũng là sự bất ngờ. Không mấy ai thỏa
mãn hoàn toàn với cái chết của mình trừ khi họ sống
trong tỉnh thức.
Phải tỉnh thức như người lính gác mong trời rạng đông.
Tỉnh thức như người bị lạc trong rừng sâu với muông thú
hiểm nguy. Tỉnh thức như người đang lái xe trên đường.
Cuộc đời chúng ta là một hành trình đi về một cùng đích.
Thật vậy, nhiều khi chúng ta sống, nhưng lại không ý
thức mình đang sống. Đôi khi thức nhưng chúng ta không
tỉnh táo để quan sát sự việc xảy ra chung quanh. Không
gì nguy hiểm bằng khi chúng ta đi lang thang không mục
đích. Do vậy, sống là chúng ta không ngừng tiến về phía
trước và tỉnh thức sẽ giúp chúng ta luôn định hướng để
khỏi bị lạc đường.
Hãy chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Chúa
sẽ đến với chúng ta qua nhiều cách trong cuộc sống hiện
tại. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa qua người thân yêu,
người nghèo khó ốm đau, trẻ em nơi đầu đường xó chợ,
nơi những người bần cùng nhất của xã hội và qua sự cầu
nguyện liên kết với Chúa. Đôi khi Chúa hiện diện gần
bên mà chúng ta không hay biết. Chúng ta hãy mở rộng
cửa đón Chúa qua môi trường và tha nhân.
Chúa cũng sẽ đến bất chợt vào giờ phút cuối cùng của
cuộc đời và vào lúc không ngờ, chúng ta hãy sẵn sàng.
Đây thực sự là giây phút quan trọng mà chúng ta cần
chuẩn bị và thức tỉnh để đón Chúa cả bây giờ và ngày
sau.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Ông có đức tin mạnh vào Chúa. Chúa đã chấp nhận chữa
cho đầy tớ của ông. Chúa cũng chữa cho chính ông để
ông được nhìn thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. Chúa khen
ông là con cái của Abraham. Nghĩa là con cái của những
người tin vào Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa thêm đức
tin cho chúng con.
THỨ BA
Luca 10: 21-24
Chúa Giêsu đã xưng tụng Chúa Cha vì Ngài đã giấu
không mặc khải chương trình cứu độ cho những người
khôn ngoan mà chỉ tỏ ra cho những người đơn sơ.
Thiên Chúa đã mặc khải chương trình cứu độ cho những
tâm hồn chân thiện. Ngày xưa, Thiên thần truyền tin cho
Đức Maria, một cô gái nhà quê đơn sơ nghèo nàn. Rồi
Chúa đã chọn cho Con của Chúa người cha nuôi là ông
Giuse, nghề thợ mộc sống nơi vùng quê đơn hèn. Khi ha
sinh làm người, trước hết thiên thần loan báo cho các
mục đồng đến thờ lạy Chúa. Họ là những người chất
phát, đơn sơ và chân thành.
Trong khi nơi cung điện và đền thờ, có biết bao nhiêu
người thông giỏi và khôn ngoan, họ học biết các ngành
chuyên môn về Kinh Thánh và khoa học. Họ hiểu biết cơ
cấu của vũ trụ nhưng họ không nhận ra Đấng đã sáng tạo
nên vũ trụ muôn loài. Họ dựa vào sự khôn ngoan tài trí
của họ, nên họ vẫn đi trong đêm tối.
Các người khôn ngoan đã không khiêm tốn đủ để nhận ra
những hồng ân của Chúa. Chúa Giêsu đã mặc khải sứ
mệnh của Ngài cho những kẻ Ngài muốn, đó là những
người có tâm hồn đơn sơ và chân thành. Lậy Chúa, xin
mở rộng tâm hồn chúng con để chúng con vui mừng lãnh
nhận mầu nhiệm cứu độ.
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THỨ TƯ
Mt. 15: 29-37

THỨ SÁU
Mt. 9: 27-31

Chúa Giêsu đã tỏ lòng thương xót tới những người đang
gặp khổ đau trong cuộc sống đời thường. Họ là những
người câm, mù, què, liệt và nhiều loại bệnh khác nhau.
Có người bệnh về thể xác và có người mắc bệnh tinh
thần. Chúa đã chữa lành tất cả.

Có hai người mù chạy theo và kêu lên rằng: Lạy Con Vua
Đavít, xin thương xót chúng tôi. Người mù nhưng họ lại
nhìn biết Chúa. Có biết bao nhiêu người chung quanh
nhìn thấy Chúa nhưng có mấy người nhận ra Chúa là Con
Vua Đavít.

Chúa còn cảm thương dân chúng vì đã nhịn đói để đi
theo và lắng nghe lời Chúa. Chúa Giêsu không những
chữa bệnh nhưng còn lo cho sự an toàn của họ trên
đường về. Chúa đã làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều
để nuôi dân chúng. Chúng ta biết rằng dân chúng biết tự
lo cho họ và người ta không dám đòi hỏi Chúa về của ăn
vật chất. Chúa còn ban cho họ bánh hằng sống đó chính
là Lời của Chúa.

Mù lòa thật là khổ sở. Người mù không nhìn thấy thế giới
bên ngoài. Họ hoàn toàn sống trong bóng tối. Hai người
mù chưa nhìn thấy Chúa bao giờ. Có lẽ họ chỉ nghe
người khác nói về Chúa nhưng họ đặt niềm tin nơi Chúa.
Họ xin Chúa chữa và Chúa đã đặt chữa lành mắt cho họ
được sáng. Hai người mù được sáng mắt cả thể xác lẫn
tinh thần. Họ nhìn thấy Chúa và thấy mọi người. Họ còn
nhìn thấy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa có uy quyền.
Chúng ta có mắt sáng nhưng chúng ta không luôn thấy
mọi sự. Có khi mắt chúng ta bị mờ vì yếu hoặc vì lớn
tuổi. Chúng ta cũng có thể bị lu mờ bởi những thành
kiến. Có khi mắt tinh thần bị mù lòa bởi lòng ích kỷ
không nhận ra những nhu cầu cần thiếu của những người
anh chị em nghèo khó chung quanh.

Dân chúng nhìn sự lạ lùng Chúa đã thực hiện, họ kinh
ngạc và tôn vinh Thiên Chúa. Họ rất vui mừng vì Thiên
Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Ngài. Chúa Giêsu
đã từng bước hoàn tất sứ mệnh của Đấng được xức dầu đi
loan báo tin mừng cứu độ và chữa lành mọi bệnh hoạn tật
nguyền trong dân.

Xin Chúa mở mắt tâm hồn để chúng con nhận ra Chúa
nơi những anh chị em chung quanh của chúng con.

Lời của các tiên tri đã loan báo về Đấng Cứu Thế đã
được tỏ hiện nơi Chúa Giêsu. Ngài là Thiên Chúa thật và
là người thật. Ngài có quyền năng trên tất cả vũ trụ vạn
vật. Chúng ta hãy đặt niềm tin nơi Ngài.

THỨ BẢY
Mt. 9: 35-10:1.6-8
Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng đi theo, Ngài
chạnh lòng thương xót họ. Chúa thấy họ vất vưởng như
chiên không có người chăn. Họ không có những chủ chăn
đích thực biết lo lắng và chăm sóc cho họ.

THỨ NĂM
Mt. 7: 21.24-27
Lời nói thoáng bay, gương bày lôi kéo. Những ai lắng
nghe lời Chúa và đem ra thực hành thì giống như người
xây nhà trên đá tảng vững chắc.

Chúa nhìn biết các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó. Các
trưởng tế, luật sĩ, biệt phái và các đầu mục là những
người chịu trách nhiệm hướng dẫn dân chúng sống niềm
tin vào Thiên Chúa nhưng họ qúa chú trọng đến hình
thức bên ngoài mà quên đi cốt lõi là thờ phượng Chúa
trong tâm hồn. Chúa phủ nhận tư cách lãnh đạo của họ.
Chúa đã chuẩn bị cho các môn đệ của Ngài bằng cách
trao ban các quyền trên các thần ô uế và chữa lành mọi
bệnh tật đau yếu. Chúa sai các môn đệ đi đến các chiên
lạc nhà Israel.

Hằng ngày chúng ta nghe biết bao nhiêu sự ở đời. Từ
sáng sớm tới chiều tối, chúng ta chứng kiến và nghe
nhiều truyện, có truyện liên quan đến chúng ta, có truyện
của thiên hạ, có những truyện tốt và truyện xấu. Có rất ít
khi chúng ta nghe lời Chúa. Có chăng chúng ta nghe lời
Chúa như nghe một câu truyện hay một dụ ngôn, chúng
ta cảm thấy chẳng ăn nhập gì với đời sống của chúng ta.
Chúng ta nghe lời Chúa nhưng chúng ta không suy gẫm.
Nên lời Chúa không có sức tác động để đưa vào thực
hành. Thực hành lời Chúa đó là cách sống đạo. Phải áp
dụng lời Chúa vào cuộc sống cụ thể . Muốn áp dụng thực
hành lời Chúa cần sự yêu mến Chúa. Có yêu rồi thì hành
động của chúng ta mới có hiệu qủa.

Chúa còn nói: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Chúa
muốn tìm kiếm những thợ gặt mới rành nghề vào làm
trong Nước Chúa. Chúa muốn thiết lập Nước Trời giữa
lòng nhân loại. Nước Trời là nước của tình thương, là
nước của sự cảm thông và nước của chân lý.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được quảng đại góp phần
vào công việc trong vườn nho nhà Chúa.

Tất cả việc thực hành sống đạo đều quy hướng về một
mối, đó là tình yêu. Tình yêu như đá tảng vững chắc,
không sự gì có thể làm lung lay. Cần có tình yêu hòa
nhập trong mọi công việc của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm
thấy nguồn an vui đích thực trong việc thực hành lời
Chúa.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
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First Sunday of Advent, Cycle A
First Reading
Isaiah 2:1-5
Isaiah describes his vision in which all nations are
gathered together by God in peace.

Matthew's Gospel is dated by most scholars after
70 A.D. Most believe that Matthew wrote for a primarily
Jewish community, but one that was no longer centered
on the Temple in Jerusalem. These were Jewish
Christians trying to come to terms with their relationship
to Judaism in a new situation: Judaism after the
destruction of the Temple in Jerusalem. There may have
been Christians who believed that the events of the world
around them gave evidence of the imminent return of the
Lord in glory.

Responsorial Psalm
Psalm 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9
Rejoicing, let us enter the house of the Lord.
Second Reading
Romans 13:11-14
Be prepared, salvation is near.

The passage from Matthew we read today is rather
straightforward. No one knows the precise time of the
coming of the Lord in glory, so watchful waiting and
vigilance are required. The passage speaks to the
uselessness of looking for signs; there will be none. As a
thief sneaks in during the night, so will the Lord's coming
in glory be.

Gospel Reading
Matthew 24:37-44
Jesus tells his disciples that the coming of the Son of
Man will catch many people unprepared. Jesus tells his
disciples that they are to always be ready for the day of
the Lord.

The question for us as members of the Christian
community, then, is how do we prepare for this? Today's
passage speaks more about the manner of waiting, rather
than the details of the preparation. Jesus compares the
vigilance required of Christians to the vigilance of a
homeowner who knows the plans of the thief. If one
knows that the thief's action is imminent, one remains
watchful. As Christians, we know that our Lord is
coming even if we cannot know the precise timing. Jesus
calls us to be watchful and vigilant, like the homeowner.
If we become lax in our Christian living, we may be
caught unprepared.

Background on the Gospel Reading
Today is the first Sunday of Advent, which is also the
first Sunday of a new liturgical year for the Church. The
Advent season includes the four Sundays that precede
Christmas. It is a time of preparation for the coming of
the Lord. In this season, we recall two central elements of
our faith: the final coming of the Lord in glory and the
incarnation of the Lord in the birth of Jesus. Key themes
of the Advent season are watchful waiting, preparation,
and justice.
In this new liturgical year, the Gospel of Matthew will be
the primary Gospel proclaimed (Lectionary Cycle A). In
today's Gospel, we hear Jesus speak about the need for
wakefulness, for watchful waiting, for the coming of the
Son of Man.
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HẢI CẢNG

SEAFOOD RESTAURANT
11768 Bellaire Blvd.
Houston, TX 77072
281.564.4288

Sun-Thurs: 10am – 10pm

Fri-Sat: 10am - 11pm

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
JOHN TUAN DINH
832.654.6727
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281.988.6155

VIET USA GLOBAL

7615 Booner Rd
Houston, TX 77042
(248) 242-0598 / (248) 885-7516
Đảm nhận các dịch vụ sau:
 Thi quốc tịch & Theo dõi hồ sơ
 Thẻ xanh 10 năm
 Xin miễn nộp phí chính phủ
 Chuyển thẻ xanh từ 2 năm sang 10 năm
 Bảo lãnh thân nhân (Cha mẹ, vợ chồng, con cái,
anh chị em)
 Bảo lãnh theo diện hôn phu, hôn thê (Fiance)
 Xin visa du lịch (Nộp lần 2 mien phí dịch vụ
nếu lần đầu không đậu visa)
 Gia hạn visa du lịch, xin hộ chiếu Việt Nam
 Xin thẻ xanh lần đầu &Theo dõi hồ sơ
 Xin giấy phép làm việc
 Xin Re-Entry Permit & Travel Documents
 Xin chuyển diện du học sinh
 Xin cập lại bằng quốc tích đã mất
 Xin miễn bị trục xuất và xin lại thẻ xanh
 Thủ tục xin visa làm việc tại Mỹ
 EB3 - L1 Visa - Tất cả các loại Visa khác v.v...

Lớp THỂ DỤC DƯỠNG SINH
THAO TÁC CỘT SỐNG VÀ TỨ CHI
Mỗi tuần tập 2 ngày
thứ ba và thứ năm
từ 6:45pm tới 8:45pm
tại Hội Trường Mẫu Tâm
thuộc Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể.
B.S. Phạm Ánh phụ trách
Ghi tên miễn phí tại lớp học.

Chuyên nghiệp - Dịch vụ tốt - Tận tâm - Nhanh
chóng - Tiết kiệm chi phí - Kết quả cao - Cam
kết giữ kín tuyệt đối thông tin cá nhân của quí vị
Tham khảo miễn phí.
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